ANNONS

Fantastisk lyster för
ansikte och kropp

Intense Skin Renewal Glycolic Essence
Mångsidig premiumprodukt som kombinerar
ansiktsvatten och serum för en fantastisk lyster
med jämnare och slätare hudton.
Fullproppad med aktiva ingedienser. AHA
och BHA exfolierar huden på djupet.
Innehåller även vårdande Niacinamide och
fuktighetsbevatrande Allantoin.
coolderma.com

Effektiv hudvård till bra pris
Shidrokh ”Orkidé” Ghawami
har arbetat som hudterapeut
i 20 år och driver egen salong
i Stockholm. Hennes starka
intresse för kemi, anatomi, biologi och näringslära resulterade
i hudvårdsserien Cool Derma
som lanserades hösten 2018.
Hon ville ge fler möjlighet att ha
råd att köpa effektiv hudvård.

Huden är ett häftigt
organ och det är
därifrån namnet
Cool Derma
kommer ifrån.

SHIDORKH GHAWAMI är uppväxt med

en pappa som var hudläkare och även
han hade egen praktik och hudvårdsmärke.
– Jag är uppväxt med fingrarna i krämburkar och jag såg hur min pappa fick
sina patienter att må bra. Detta gjorde
mig förälskad i att hjälpa människor
med problemhud och olika hudtillstånd,
för mig var det ingen tvekan om att bli
hudterapeut.
Efter 20 år i branschen ville hon samla
alla sina intryck och kunskaper, vilket
resulterade i Cool Derma (Cool Hudvård).
– Det är utifrån alla samtal med kunder
under åren och deras önskemål som
produkterna är framtagna. Jag har skrivit
kundkort och fört statistik över kunders
synpunkter; allt från vad som gett resultat
och inte gett resultat till vilka förpackningar de önskar. Detta har lett till att
produkterna är extremt resultatinriktade
och innehåller höga halter ingredienser.
Vi har säkert marknadens bästa priser på
Glycolic Peel och AHA/BHA-syror
Det tog två år att få fram produkterna.
Alla produkter är utvecklade av en mycket
välrenommerad kemist och alla tillverkas
på LTF, Linköping högtekniska fabrik.
– Produkterna är veganska, dermatologiskt testade och innehåller uteslutande

ORKIDÉS BÄSTA
HUDVÅRDSTIPS
1. H
 a en enkel fungerade hudvårdsrutin
i få steg.
2. Solen är inte din kompis. Acceptera
din hudfärg, blek är inte att vara sjuk.
3. Se till att din hudvårdpassar dig.

vetenskapligt bevisade ingredienser och
unika formuleringar som ger resultat utan
att torka ut huden.
HUDVÅRDSSERIEN ÄR DÖPT TILL

#Skinfitness och består av tre produkter;
rengörning, essence och kräm. Dessa
inriktar sig mot oren/fet hy likaväl som
mogen hy och innehåller bland annat
höga halter av AHA/BHA-syror, zink och
niacidamid . Den röda tråden genom

produkterna är minimalism, multi-tasking
och högpresterande.
– Jag såg en brist på marknaden på
hudvårdsprodukter som passar alla i hushållet, det vill säga ”non gender skincare”.
Dessutom vill jag att alla ska kunna ha
råd att få hjälp med sin hy oavsett var du
bor eller vem du är. Plånboken ska inte
vara ett hinder.
I dag säljs Cool Derma på Apoteket
ABs webshop, Lyko och Wemake.se.
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